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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan bersifat deskriptif 

kualitatif. Bungin (2012, h. 68) menjelaskan bahwa penelitian sosial 

menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengkritik 

kelemahan penelitian kuantitatif, serta juga bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran tentang kondisi , situasi ataupun fenomena 

tertentu. 

 Menurut Salam (2011, h. 26) sebuah penelitian kualitatif memberikan 

fokus penelitian pada karakteristik realitas yang secara sosial dikonstruksi 

dan pada hubungan yang dekat antara peneliti serta apa yang dikajinya serta 

restriksi situasional yang mempengaruhi suatu penelitian. Penelitian ini juga 

menggunakan sifat deskriptif.  
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Menurut Ruslan (2008, h. 296) penelitian deskriptif merupakan 

penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu 

populasi atau fenomena tertentu. 

Peneliti mengumpulkan segala hasil wawancara dan menyaring data 

yang didapatkan lalu data tersebut kembali dilakukan pemilahan agar 

kebenarannya menjadi lebih kuat. Peneliti mencoba untuk menghasilkan 

realitas nyata berdasarkan konsep yang sudah digunakan dengan hasil dari 

wawancara mengenai Strategi Marketing Communication Salestock dalam 

Membangun Brand Awareness.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Dalam metode studi 

kasus, metode ini merupakan penelitian yang sangat mendalam dan  

terperinci. Tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi secara rinci. 

 Robert Yin (2012, h. 50) menyatakan bahwa studi kasus sebagai suatu 

inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, 

bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan 

tegas dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan. Sementara itu, Robet 

Yin, menyatakan bahwa studi kasus itu lebih banyak berkutat pada atau 

berupaya menjawab pertanyan-pertanyaan How (bagaimana), dan Why 
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(mengapa), serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan What 

(apa/apakah) dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian studi kasus. Hubungannya dengan penelitian ini digunakan 

untuk menjawab mengapa, bagaimana, dan apa strategi marketing 

communication Salestock dan mengapa marketing communication tersebut 

dilakukan. 

 Karakteristik metode studi kasus menurut Daymon dan Holloway 

(2008, h. 164) yaitu: 

  1. Eksplorasi mendalam dan menyempit 

  2. Dibatasi oleh ruang dan waktu 

3. Berfokus pada peristiwa nyata dalam konteks kehidupan 

sesungguhnya 

4. Diambil dari berbagai sumber informasi dan sudut 

pandang 

5. Pandangan menyeluruh serta menyelidiki hubungan dan 

keterpautan 

6. Fokus pada realitas yang diterima apa adanya maupun 

realitas yang penting dan tidak biasa. 

7. Bermanfaat untuk membangun sekaligus menguji teori. 
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8.  Bisa hanya merupakan suatu kilasan atau riset 

longitudinal tentang peristiwa yang sudah ataupun 

sedang terjadi. 

 Peneliti memilih studi kasus sebagai metode penelitian karena metode 

ini tepat untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara runtut dan mendalam 

dari berbagai sumber data. Hasil dari penelitian ini tentunya didapatkan 

narasumber melalui wawancara serta studi pustaka. Hasil dari penelitian ini 

dapat diketahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan 

Salestock dalam meningkatkan brand awareness perusahaannya.  

 

3.3 Key Informan dan Informan 

 Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertantu yang ada pada situasi sosial tertentu 

dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan 

ke tempat ain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi 

sosial pada kasus yang dipelajari (Sugiyono, 2013, h. 364).  

Mencari dan memilih informan secara sengaja dan tidak dilakukan 

secara acak merupakan sampling purposif. Informan yang dipilih adalah 

mereka yang memang diasumsikan dapat memberikan informasi 
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sehubungan dengan penelitian ini atau disebut juga dengan information rich 

cases (Raco, 2010, h. 116). Beberapa kriteria tersebut antara lain: 

1. Informan yang dipilih adalah informan yang dapat memberikan 

informasi lebih kaya dan mendalam sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

2. Informan terdiri dari pihak-pihak yang dianggap memiliki 

hubungan dengan permasalahan ini, yaitu pihak yang terlibat 

dalam rangka kegiatan acara marketing communication Sale 

Stock. 

3. Informan yang memahami secara mendalam mengenai 

kegiatan brand  yang biasa dilakukan perusahaan. 

 

Adapun key informan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Adilla selaku Vice President divisi Marketing di Salestock. 

2. Vanya Anjani selaku karyawan Brand and Buzz dalam divisi 

Marketing Salestock.  

3. Jerry Darmawan selaku praktisi Brand yang bekerja sebagai 

creartive director di Vibrant Creative. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Sugiyono (2009, h. 41) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis data 

berdasarkan sumbernya yaitu: 

 3.4.1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau 

tangan pertama di lapangan, Sumber data ini dapat diperoleh dari 

melakukan wawancara ataupun observasi. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan serta 

observasi non-partisipan untuk melakukan pengumpulan data. 

3.4.2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder bersifat 

melengkapi data primer. Data sekunder juga merupakan struktur data 

historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain. Data-data tersebut didapatkan melalui perusahaan, internet, 

perpustakaan maupun lembaga pendidikan. Data-data ini digunakan 

peneliti dalam melengkapi data primer yang telah didapat. 
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 3.4.3 Triangulasi 

Trianggulasi adalah teknik yang paling sering dikaitkan dengan 

kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi mensyaratkan agar 

penyelidikan penelitian ditangani dari berbagai perspektif (Hair dkk, 

2008, h. 210). 

Sugiyono (2009, h. 397) mengungkapkan bahwa triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan trianggulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data 

yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas 

data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data.  

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, 

wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang 

sama. Seperti yang terlampirkan pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1 

 

  

 

 

 

Sumber: Metode Penelitian Manajemen, Sugiyono, 2009, h. 398 

 

Susan Stainback dalam Sugiyono (2013, h. 397)  mengatakan 

bahwa tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari kebenaran 

tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.  Selanjutnya 

Mathinson dalam Sugiyono (2013, h. 399) mengemukakan bahwa niai 

dari teknik pengumpulan data dengan trianggulasi untuk mengetahui 

data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau 

kontradiksi. Maka dari itu dengan menggunakan teknik trianggulasi 

dalam pengumpulan data, data yang diperoleh akan lebih konsisten, 

tuntas dan pasti. 

Observasi 
Partisipatif 

Wawancara 
Mendalam 

Dokumentasi 

Sumber data 
yang sama 
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Penggunaan wawancara sebagai metode pengumpulan data 

memiliki alasan yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi dalam Widoyoko 

(Widoyoko, 2012, h.41) antara lain: 

- Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat di percaya. 

- Bahwa intepretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan kepadanya adalah sama dengan yang dimaksudkan 

oleh peneliti. 

 

3.5. Keabsahan Data 

 Sebuah penelitian yang dilakukan, data yang telah terkumpul perlu 

diperiksa keabsahannya. Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi 

sebagai uji keabsahan datanya. Moleong (2010, h.330) menyatakan bahwa 

bebuah teknik trianggulasi data merupakan teknik pengujian keabsahan data 

yang menggunakan sesuatu yang lain dalam memeriksa kebenaran suatu 

data. penyidik, dan teori. 
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 Sugiyono (2008, h. 83), triangulasi dilakukan melalui pengecekan data 

menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu seperti yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber. 

Beberapa sumber digunakan untuk memastikan kebenaran dari 

sebuah data dan memastikan kepercayaan data sehingga tidak 

terpaku pada satu data. 

2. Triangulasi Teknik. 

Beragam teknik digunakan untuk memastikan kebenaran data 

dari berbagai teknik. Biasanya cara yang digunakan peneliti adalah 

wawancara dan analisis dokumen. 

3. Triangulasi Waktu. 

Memeriksa dengan teliti keterangan wawancara informan di 

waktu wawancara yang berbeda untuk memastikan konsistensi dari 

jawaban informan. 

Dalam penelitian ini, pengecekan data yaitu tringgulasi sumber. Dari 

trianggulasi sumber, peneliti mewawancarai 3 sisi atau sudut pandang 

berbeda mengenai marketing communication Sale Stock. 
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3.6. Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2013, h. 402)   teknik analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Agus Salim (2006, h. 22) mengembangkan penjelasan Miles & 

Huberman mengenai teknik analisis data menjadi tiga langkah, yaitu: 

 1. Reduksi data 

Peneliti memilih data untuk disederhanakan abstraksi dan 

transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data 

bermaksud agar data atau informasi yang tidak relevan dengan 

penelitian dapat tersisihkan. Peneliti membuat ringkasan, catatan kecil, 

memo, kode, dan lain sebagainya yang dilakukan sejak pengumpulan 

data dari awal. 
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 2. Penyajian data 

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang telah 

tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Biasanya data yang disajikan adalah dalam bentuk teks naratif. 

 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Mencari makna setiap gejala yang diperoleh di lapangan, 

mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur 

kausalitas dari fenomena dan proposisi. 

 

3.7 Fokus Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diperlukan juga sebuah 

pembatasan dari penelitian. Pembahasan penelitian hingga hasil penelitian 

tidak menjadi luas dan tidak fokus dengan tujuan penelitian. Pembatasan 

penelitian dimuat dalam area: 

 1. Hierarchy of effects 

 2. The Functional Areas of Marketing Communication 

 3. Brand Awareness 
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